Toestemmingsformulier Zelfstandigheid
Naam tiener : __________________________________________
Datum : ______________________________________________
Eigen mobiele telefoonnummer : __________________________

Deze tiener heeft toestemming van zijn/haar ouders voor het volgende:
* Zelfstandig van school naar de BSO locatie gaan.

Ja/nee

* Zelfstandig van de BSO locatie alleen naar huis gaan.

Ja/nee

* Zelfstandig van de Bso locatie naar een vereniging en daarna naar huis.

Ja/nee

De tiener kent het fietsplan. Als je alleen naar de BSO locatie mag komen, fiets je ook via deze veilige
route naar de BSO locatie! Je meldt je op het schoolplein eerst bij de leiding van de scouting BSO,
daarna fiets je via de veilige route naar de locatie op de Bloemendaalse weg.
*Mijn tiener moet na afloop van de opvang terug gebracht worden
naar het centrum van Gouda

Ja/nee

Na overleg met de leiding:
* Met vrienden afspreken onder de BSO-tijd.

Ja/nee

* Zelfstandig langer blijven op het schoolplein na het maken van een tijd afspraak .

Ja/nee

* Met een groepje het winkelcentrum in voor een boodschapje.

Ja/nee

* Zelfstandig naar de kinderboerderij.

Ja/nee

* Zelfstandig naar een andere activiteit gaan zoals muziekschool, sportclub, e.d.
onder BSO tijd en georganiseerd door de BSO

Ja/nee

*Zelfstandig spelen op de geluidswal met tijd afspraak

Ja/Nee

*zelfstandig activiteiten ondernemen in of rond de sloten

Ja/Nee

(vissen of bootje varen)

*Mag gebruik maken van een zakmes onderbegeleiding
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Ja/Nee

Je houdt je aan de volgende regels die gelden op de Scouting BSO Gouda:









Je meldt altijd bij de leiding waar je naar toe gaat.
Je spreekt daarbij een tijd af wanneer je terug komt.
Je houdt je onderweg aan de verkeersregels.
Je gaat niet met andere mensen mee dan is afgesproken.
Je belt in noodgevallen naar de leiding van de scouting BSO
Je hebt het telefoonnummer van de scouting BSO in je mobiel of anders op een papiertje of
schoolagenda staan.
De leiding heeft jouw mobiele telefoonnummer.
Je hebt de cursus gevolgd “Veilig omgang met zakmes”

Wanneer er andere afspraken zijn gemaakt met de leiding die jou aangaan maar andere kinderen
niet, HOU je daar ook aan. Bij meer vertrouwen, krijg je vanzelf meer zelfstandigheid!!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De leiding van de Scouting BSO gaat er van uit dat je je aan de regels houdt die we hierboven
beschreven hebben. Als je je niet aan de afspraken houdt, gaan we in gesprek met jou en je ouders.
Wanneer de afspraken veranderen, b.v. omdat je nu wel alleen naar huis mag fietsen, kan dit
formulier worden aangepast.
Je ouders kunnen dit formulier opnieuw invullen en mailen naar directie @scoutingbsogouda.nl

Goedkeuring/handtekening ouder:

Goedkeuring/handtekening tiener:

Goedkeuring/handtekening medewerker :

2

Scouting Bso Gouda 2017

